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Bij Ziekte en Jubilea
kunt u bellen met
Dhr. J. Smit;
tel; 071-3312279

Elke woensdagavond
Elke donderdagavond

; Shantykoor “De Ringvaartzangers”
; Meezingkoor “Eigen-Wijs”

AGENDA OKTOBER 2017
MAANDAG 2 OKTOBER
DINSDAG 3 OKTOBER
DONDERDAG 5 OKTOBER

; Klaverjassen om 20.00 uur
; Openbare Dorpsraadvergadering om 20.00 uur
; Senioren Spelmiddag om 14.00 uur

MAANDAG 9 OKTOBER;
MAANDAG 16 OKTOBER
ZATERDAG 21 OKTOBER
MAANDAG 23 OKTOBER
VRIJDAG 27 OKTOBER
MAANDAG 30 OKTOBER

; Sjoelen om 20.00 uur
; Klaverjassen om 20.00 uur
; HERFST KLAVERJAS EN SJOELAVOND om 20.00 uur
; Sjoelen om 20.00 uur
; uiterste inleverdatum kopij infobulletin november 2017
; Klaverjassen om 20.00 uur

AGENDA NOVEMBER 2017
MAANDAG 6 NOVEMBER

; Sjoelen om 20.00 uur

Uitnodiging
voor de Openbare vergadering van de Dorpsraad Weteringbrug voor de inwoners van Weteringbrug
en Vredeburg.
Datum
Plaats
Aanvang
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
a.

: dinsdag 3 oktober 2017
: Dorpshuis ‘De Kern’
: 20.00 uur
: Opening en mededelingen door gespreksleider.

Notulen vorige vergadering
Ingekomen en verzonden stukken.
Financiën.
Beheer Dorpshuis.
Projecten Dorpsraad:
Jeugdwerk.

c. Vredeburg
d. Infobulletin
e. S.B.O.H.
f. toekomst S.V.O.W terrein
6. Rondvraag
7. Sluiting

Dorpsraad Weteringbrug en Vredeburg
Notulen van de Dorpsraadvergadering van dinsdag 7 maart 2017
Opening en mededelingen door de gespreksleider.
Trudi is vanavond gespreksleider en opent de vergadering om 20.00 uur. Zij heet de 12 aanwezige
mensen welkom.
1. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vergadering van 10 januari 2017 worden vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
1. Brief 18 januari Gem. Haarlemmermeer, cluster Samenleving Sport en Cultuur betr. herijking
subsidies sociale basisinfrastructuur.
2.

Verslag vergadering Gebiedsteam van 7 februari in dorpshuis De Kern.

3.

brief 1 maart 2017 gemeente Haarlemmermeer inzake huurcontract.

4.

uitnodiging dorpsraden voor een visie voor de ringdijk en ringvaart Haarlemmermeer op 27 maart
a.s.

5.

NL-doet: uitnodiging om te collecteren voor het Oranjefonds.

6.

Real hosting stuurt berichten naar verkeerde mailadressen.

Verzonden stukken: geen
Opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken:
Vicky en Bert zullen aanwezig zijn op de bijeenkomst van 27 maart van de Gemeente die gaat over
het Ringvaartbeleid.
NL Doet vraagt ons te collecteren voor het Oranjefonds. Wij besluiten hierop niet in te gaan omdat wij
al een collecte hebben voor onze eigen Koningsdag.
Vorige maand heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over het maaibeleid van de gemeente. Izak
Bos en Jan Baas waren daarbij aanwezig. In de hele Haarlemmermeer wordt op verschillende
niveaus gemaaid. Er wordt op fiets- en voetpaden 1 meter uit de kant gemaaid. Dat is een
bezuinigingsmaatregel. Het geld wat daarmee vrij komt wordt bestemd voor het opknappen van
bruggetjes etc.
3. Financiën.
De WOZ aanslag voor het dorpshuis is binnen.
Ook de factuur voor de volkstuinen is binnen. Alle volkstuinen zijn dit jaar weer bezet.
Op 25 juni is er weer een RABO Sponsorfietstocht. Er kan weer gefietst worden voor ons dorpshuis.
Vorig jaar is er €33 bij elkaar gefietst.
4. Beheer Dorpshuis.
Er zijn offertes aangevraagd voor het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel. Coby zal nog een
bedrijf uitnodigen om een offerte te maken. Er zijn nieuwe, gebruiksvriendelijke microfoons
aangeschaft.
Huug van der Vlugt heeft de tuin rond het Dorpshuis weer schitterend opgeknapt. De boompjes zijn
gesnoeid en er staan weer fleurige viooltjes in de bloembakken. Een complimentje voor Huug. We
zijn heel blij met zijn inzet.
5. Projecten Dorpsraad
A. Jeugdwerk
In februari was er weer een goed bezochte knutsel. De plannen voor Koningsdag zijn weer in de
maak. Op 17 maart is er een frisdisco. Week 15 zal er weer gecollecteerd worden voor Koningsdag.
Vicky heeft websites van andere dorpen geraadpleegd ivm de VOG aanvraag. Onze website ziet er
toch wel heel mooi uit dankzij de inspanningen van Peter die onze website beheert.
B. Verkeer
De stopknop bij de Arriva bushaltes zijn aangevraagd maar nog steeds niet geplaatst
Het laantje van Wink is nog niet opgeknapt. Het is niet duidelijk of de verantwoording bij de gemeente
of Hoogheemraadschap Rijnland ligt.
De hoopjes schelpen bij het schelpenpad liggen er nog steeds.
Er is asbest gevonden bij het nieuwe speelveld in de Vuurbaak. De grond wordt gesaneerd.
C. Vredeburg
Vredeburg was in het nieuws. Er stond een stuk over Vredeburg in de Hoofddorpse Courant. Aan de
snelheidscontrole wordt gewerkt.
D. Infobulletin
Geen mededelingen.
E. S.B.O.H
Geen bijzonderheden.
F. Toekomst S.V.O.W. terrein
Fake van der Lip en Cor Steenwijk zijn met de voorzitter van WVC naar de gemeente geweest om te
spreken over het S.V.O.W. termijn. WVC wil voor 1 april een concreet plan van de gemeente hebben.
Als er geen duidelijkheid komt dan stoppen zij medio juni met hun activiteiten in Weteringbrug.
6. Rondvraag
Coby: Ieder dorp krijgt van de gemeente een boom. Wij willen graag dat de boom langs het
wandelpad geplant gaat worden op een kale plek.
Joke: Het AED apparaat wat wij van de gemeente hebben gekregen hangt binnen in het dorpshuis.
Dat betekent dat niemand erbij kan als het dorpshuis gesloten is. Wij zitten ver van de reguliere
hulpverlening af. Ambulance of brandweer is hier niet snel ter plaatse. De eerste 6 minuten zijn van
levensbelang als een slachtoffer een hartstilstand krijgt. Joke zal informatie inwinnen over dit probleem.
7. Sluiting Trudi sluit de vergadering om 21.30 uur.

Vrijwillige bijdrage 2017
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen met onze activiteiten.
Hiervoor vragen wij aan u, zoals ieder jaar, een vrijwillige bijdrage voor het werk van
Dorpsraad Weteringbrug en Dorpshuis De Kern.
Speciaal voor de nieuwe inwoners van de dorpen een uitleg van de activiteiten.
De activiteiten die wij organiseren zijn o.a.
 De wekelijkse kaartavonden en sjoelavonden.
 De bijeenkomsten voor de senioren.
 De knutselmiddagen voor de jeugd.
 Disco voor de jeugd.
 De 2 maandelijkse Dorpsraadvergaderingen.
 Viering van Koningsdag.
 4 mei herdenking.
 En nog veel meer……..
U bent als inwoner van Weteringbrug en Vredeburg altijd welkom bij deze activiteiten.
De data en tijden voor de verschillende activiteiten zijn te lezen in ons maandelijkse INFOBULLETIN
die gratis bij u in de brievenbus komt.
Graag een vriendelijk verzoek om uw vrijwillige bijdrage over het jaar 2017, € 7,50 of wat u kunt
missen, via de bankrekening van Stichting dorpshuis De Kern over te maken.
Bankrekeningnummer NL53 RABO 0352 4013 62.
Bedankt, namens het bestuur
Trijnie Baas, penningmeester

Asbest speeltuintje Vuurbaak
Uit de rapportage is gebleken dat er op het speeltuintje in de Vuurbaak asbest aanwezig is, maar dat
de risico’s beperkt zijn. De gemeente heeft vanuit maatschappelijk oogpunt er toch voor sanering van
het veldje gekozen. Dit houdt in; het ontgraven en afvoeren van de bovenlaag van het speelterrein en
dit wordt dan vervangen door nieuwe schone grond.
Daar wordt 2 oktober mee gestart en zij verwachten met de bijbehorende werkzaamheden half
december mee klaar te zijn . En dan kan er weer volop gespeeld worden ( winter ??? )

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:
de aanleg van een tijdelijke weg over het weiland, vanaf de Vuurbaak naast huisnummer
144, naar het speelveld;
demonteren en afvoeren van de speeltoestellen;
afgraven van de grond, gemiddelde diepte 80 cm, en afvoeren grond;
aanvoeren nieuwe, schone grond en aanbrengen graszoden;
terugplaatsen van de bestaande speeltoestellen;
Als de graszoden beloopbaar zijn, wordt het speelveld weer in gebruik genomen.

Cursus reanimatie en gebruik AED
Dinsdag 5 september was het zover. Na een oproep van de dorpsraad in ons infobulletin om van
Weteringbrug een hartveilig woongebied te maken, hebben zich 21 mensen aangemeld om mee te
doen met een cursus reanimatie en gebruik AED. Instructeur Kees Hartog en zijn zoon Ruben
kwamen met tassen vol oefenpoppen, instructiefilms en verder materiaal wat belangrijk is bij een
hartstilstand, naar het dorpshuis om ons les te geven. Ook hebben we het geleerde in praktijk
gebracht op de poppen en op elkaar. Alle mensen die de cursus gevolgd hebben gaan zich
aanmelden bij de stichting Hartveilig wonen. Als er dan via telefoonnummer 112 een hartstilstand
gemeld wordt in ons dorp krijgen alle vrijwilligers via hun mobiele telefoon een melding naar welk

adres ze toe moeten. Zeer snel handelen kan levens redden! Het was een waardevolle en nuttige
avond. De dorpsraad is heel blij met zo’n groot aantal vrijwilligers, en wil iedereen die deze avond
aanwezig was bedanken voor hun inzet.
Joke van Buijten

De Verenigde Veluwse Koren komen naar Oude Wetering voor een
benefietconcert voor BALI op 3 november a.s. 20.00 in de Spreng in
Oude Wetering
Onze inwoner Leen Wim van der Luit is al jaren actief op Bali met zijn Stichting Hulp Kindertehuizen
Bali. Op 3 november
voor deze stichting.

a.s.

wordt er een benefietconcert georganiseerd om geld in te zamelen

U bent vanaf 19.30 van harte welkom in de Spreng,
Kerkstraat 50 in Oude Wetering voor een prachtige
muzikale avond met een hapje en een drankje en
verkoop van sieraden. De Verenigde Veluwse
Koren verzorgen een compleet programma.
De entree is € 10 en komt geheel ten goede aan de
stichting Hulp Kindertehuizen op Bali.
Kaarten zijn te reserveren via
info@desprengoudewetering.nl of tel via Maartje de
Koning 06 - 15828478 en indien beschikbaar
verkrijgbaar aan de zaal.

Ditjes en Datjes;



Felicitaties voor Dhr. T en B.M Kramer – Oostermann, Huigsloterdijk 10, zij waren 15
september , 45 jaar getrouwd!!!
Opbrengst KWF; Huigsloterdijk en Leimuiderdijk was 190.95 en van de Lisserweg en
Vuurbaak 135,70. Waarvoor dank !!!!

